
  

 
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr.73 

 
privind aprobarea închirierii terenurilor din domeniul public al 

municipiului Tulcea date în admnistrarea S.C. Transport Public S.A. 
Tulcea şi a tarifelor de închiriere a acestor terenuri 

 
  Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 
ordinară la data de 30 martie 2016, 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii terenurilor 
din domeniul public al municipiului Tulcea date în admnistrarea S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea şi a tarifelor de închiriere a acestor terenuri, proiect din iniţiativa 
primarului, 

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea, 
înregistrată sub nr. 8.501/21.03.2016 şi raportul înregistrat sub nr. 1.465 din 
18.03.2016 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea şi sub nr. 8.502/21.03.2016 la 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, pentru aprobarea închirierii 
terenurilor din domeniul public al municipiului Tulcea date în admnistrarea S.C. 
Transport Public S.A. Tulcea şi a tarifelor de închiriere a acestor terenuri, 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
-  Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 45/30.04.1998 privind înfiinţarea 

S.C. „Transport Public” - S.A. Tulcea, 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/25.09.2008 

privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local şi aprobarea 
contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local al 
municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 133/30.10.2008 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Tulcea, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 36/27.02.2014 privind aprobarea 
tarifelor minime, fără TVA, actualizate şi indexate, privind închirierea şi 
concesionarea terenurilor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate 
în domeniul public sau privat al Municipiului Tulcea; 
              În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) şi alin. (5), lit. a)  din 
Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare;  

În temeiul art. 45, alin. (1), (3) şi (6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 
                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 



  

Art. 1.  (1) Se aprobă închirierea directă de către S.C. Transport Public  
S.A. Tulcea, în sistem de autotaxare, a spaţiilor de parcare amenajate situate pe 
terenurile proprietate publică a municipiului Tulcea date în administrarea societăţii. 

(2) Închirierea prevăzută la alin. (1) se va face la tarifele prevăzute în anexa 
la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

 
Art. 2.  (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică şi prin contracte de 

locaţiune de către S.C. Transport Public  S.A. Tulcea a terenurilor disponibile 
proprietate publică a municipiului Tulcea, date în administrarea societăţii de către 
Consiliul Local Tulcea. 

(2) Închirierea prevăzută la alin. (1) se va face la tarifele minime aprobate 
prin hotărârea Consiliului Local al Muncipiului Tulcea nr. 36/27.02.2014 şi în 
condiţiile stabilite prin această hotărâre. 

 
Art. 3.  Se acordă S.C. Transport Public  S.A. Tulcea dreptul de a încasa o 

cotă-parte de 50% din chiria încasată în urma închirierilor prevăzute la articolele 1 şi 
2 din prezenta hotărâre. 

   
Art. 4. Pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii se împuterniceşte 

Direcţia Economică şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu din cadrul 
Consiliului Local al Muncipiului Tulcea, precum şi S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 
  Art. 5. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali, 
 din totalul de 18 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
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